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Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om att plantera olika sorts träd i
parkerna i Sunne kommun
KS2019/739/06
Förslag till beslut
Medborgarförslaget om att plantera träd som finns naturligt i de
värmländska skogarna i de centrala parkerna avslås.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in med förslag på att det i de centrala
parkerna skulle planteras minst ett träd av varje trädsort som finns naturligt
i de värmländska skogarna. Träden skulle förses med uppgifter om sort,
vilken natur de trivs i och vad trädslaget används till både i modern tid och
historiskt. På så sätt anser förslagsställaren att det kan bli lättare för både
elever och allmänhet att se skillnad och förstå de olika trädslagens
egenskaper.
Utredning av ärendet
En plantering av träd av varje sort som finns naturligt i de värmländska
skogarna i de centrala parkerna medför en stor kostnad för Trafik och park,
Sunne kommun. Ett alternativ är att ett antal träd planteras på Mejeriängen
i ett led att utveckla området och med finans från projektet Sunne 2.0. Det
finns behov av träd som t ex ger skugga vid lekplatsen men även träd på
andra ställen på Mejeriängen.
Beslutsunderlag
Enhetschefens tjänsteskrivelse 2020-02-27
Medborgarförslag 2019-11-25

Anders Olsson
Verksamhetschef

Postadress
Sunne kommun
1. Samhällsbyggnad
686 80 Sunne

Besöksadress
Samhällsbyggnad
Kvarngatan 6 A
Sunne

Anders Bergström
Enhetschef

Telefon
0565-160 00 växel
0565-162 04 direkt

Internet och fax
www.sunne.se
anders.bergstrom@sunne.se

Giro och org.nr
744-2684 bankgiro
212000-1843 org.nr

Sida

2 (2)
Beslutet skickas till:
Enhetschef Trafik och park

Medborgarforslag: Trädplantering
Tilltalsnamn:
Efternamn:
Gatuadress:
PostnummerOrt:
Telefon:
Epost:
Forslag: Vi tycker att det skulle planteras minst ett träd av varje trädsort finns naturligt i de
Värmländska skogarna i de centrala parkerna, dessa skulle förses med skylt om vilken sort det är,
vilken natur de trivs i och vad trädslaget används till, både i modern tid och historiskt.
Vi tror att det kan bli lättare för både förskolor, grundskolor och vanligt folk att se skillnad och kanske
förstå de olika trädslagens egenskaper.
Datum: 2019-11-25

